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িবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম 

উপমহােদশ িভি�ক িজহািদ আে�ালন  

- �কৃত বা�বতা! 

�থমপব�ঃআমরািকচাই? 

মুসিলম উ�েতর সফলতা এবং এর মাধ�ম 

 

আস-সাহাব উপমহােদশঃিবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম। স�ািনত দশ�কবৃ�, আজ আমরা জামা’আত কােয়দাতুল িজহাদ 

উপমহােদেশর �ক�ীয় �নতা উ�াদ উসামা মাহমুদ হািফযা��াহ এর সােথ কথা বলার �সৗভাগ� অজ�ন কেরিছ। অেনক 

িদন �থেক এই ই�ারিভউ এর জন� �েচ�া অব�াহত িছল; িক� অিনবায� িকছু পিরি�িতর কারেণ আমােদর এই �ত�াশা 

পূরণ হয়িন।�যেহতু আলকােয়দা উপমহােদেশর �িত�ার পের এটা �থম ই�ারিভউ এজন� �ে�র আিধক� থাকায় এই 

�বঠকেক কেয়কিট পেব� িবভ� করা হেয়েছ। আজ এর ধারাবািহক �বঠেকর �থম পব�। স�ািনত উ�াদ আসসালামু 

আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতুহ।  

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতুহ।  

আস-সাহাব উপমহােদশঃ আস-সাহাব উপমহােদেশর প� �থেক আপনােক �েভ�া জানাি�।  

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ জাযাকুমু�া� খায়রা। আ�াহ আপনােদর উ�ম �িতদান িদন।  

আস-সাহাব উপমহােদশঃআলকােয়দা উপমহােদেশর মুখপা� িহেসেব আপনার সােথ অেনক িবষেয় আলাপ করার �ত�াশা 

িছল। িজহািদ আে�ালন পুেরা দুিনয়ার সােথ সােথ উপমহােদেশ আজ এক ���পূণ� ধােপর �ভতর িদেয় অিত�ম 

করেছ। এজন� অেনক �� সাধারণ মানুষ এবং এই আে�ালেনর সােথ জিড়ত ব�ি�েদর অ�ের জ� িনে�। আশা কির 

আপনার সােথ কেয়ক পেব� �বঠেকর সুেযাগ পাওয়া যােব; ইনশাআ�াহ এেত এসব �ে�র উপরফল�সূ কেথাপকথন 

স�ব হেব।  

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ আপনােদর, আস-সাহাব উপমহােদেশর, ভাইেদর �িত আিম কৃত�তা �কাশ করিছ �য, আপনারা 

আমােক এই সা�াতকােরর সুেযাগ িদেয়েছন। আ�াহ তা’আলা এই �বঠক�েলােক আমােদর সবার জন� এবং পুেরা 

মুসিলম উ�েতর জন� কল�াণ এবং ফায়দার কারণ বািনেয় িদন। 

আস-সাহাব উপমহােদশঃ আিমন। আ�াহ আপনােক উ�ম �িতদান িদন।  

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ আপনােদর মাধ�েম এই সুেযােগ আিম ��া�দ আিম�ল মুিমনীন শায়খুল হািদস শায়খ 

�হবাতু�াহ হািফযা��াহ এবং স�ািনত আিমর শায়খ আইমান আল-জাওয়ািহির হািফযা��াহ সহ দুিনয়ার সব িজহািদ 

�নতৃ�, মুজািহদ এবং মুসলমান ভাইেদর �সবায় আমার প� �থেক, স�ািনত আিমর আেসম উমর হািফযা��াহ এবং 

আমােদর জামা’আেতর প� �থেক সালাম জানাি�। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতু�।  
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আস-সাহাব উপমহােদশঃ এক বুিনয়ািদ �ে�র মাধ�েম �� করিছ। আলকােয়দাউপমহােদেশর মূল দাওয়াত িক এবং িক 

উে�শ� অজ�েনর জন� এিট গিঠত হেয়েছ?  

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ আমরা জুলম ও ফাসাদ �শষ করার জন�, আ�াহর �ীনেক িবজয়ী করার জন� এবং িনেজেদর 

�িতপালক আ�াহ সুবহানা� ওয়া তা’আলােক খুিশ করার জন� �বর হেয়িছ। আ�াহর স�ি� মুসলমানেদর �িত 

কল�াণকািমতার সােথ শত�যু�। এজন� আপিন এটােক এভােবও বলেত পােরন �য, আমােদর ল�� মুসলমান 

জনসাধারেণর পথ�দশ�ন, তাঁেদর �িতর�া এবং তাঁেদর কল�াণকািমতা। এরপর এটাও বা�বতা �য, আজ এই ভূখে� 

জুলম, িফতনা এবং ফাসাদ �যভােব �ছেয় �গেছ, তার সমাি� আ�াহ সুবহানা� ওয়া তাআলা িজহােদর মােঝ �রেখেছন, 

িজহাদ হেব �তা এ�েলা ব� হেব, িজহাদ হেব �তা এ�েলা �ংস হেব। আর যিদ িজহাদ না হয়, তাহেল এ�েলা িদেন 

িদেন বৃি� �পেত থাকেব এবং �ংস ও িবপয�য় হেত থাকেবঃ  
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অথ�াৎ আ�াহ যিদ একজনেক অপরজেনর �ারা �িতহত না করেতন, তাহেল �গাটা দুিনয়া িব�� হেয় �যেতা। 

আ�ামাহ ইবেন আিব হািতম রািহমা��াহ বেলনঃ  
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অথ�াৎ যিদ িকতাল ও িজহাদ না হত, তাহেল �গাটা দুিনয়া িব�� হেয় �যেতা। 

এসব িফতনা ও ফাসােদর �িতকার, জুলম ও �শাষেণর আঁধােরর িনরাময় আ�াহ শরীয়ত �মাতােবক িজহাদ এবং 

িকতােলর মােঝ �রেখেছন। এরপর এটাও বা�বতা �য, মুসলমানেদর কল�াণকািমতা এবং তাঁেদর পথ�দশ�েনর �য দািব 

তা সিত� হেত পােরনা যত�ণ না তেলায়ার িনেয় এই জােলমেদর সােথ মুেখামুিখ না হওয়া হয়, তােদর শি�েক �ভেঙ না 

�দওয়া যায় যারা আ�াহর �ীন এবং তাঁর বা�ােদর মােঝ �িতব�ক, যারা আ�াহর সৃি�েক িনেজর দাস বািনেয় �রেখেছ 

এবং যারা আ�াহ ��াহী। আজ এসব জােলমেদর কারেণ মনুষ��িবপথগামী হে� এবং এেদর কারেণ এই �ংেসর 

গ�ের �প�েছ �গেছ। আ�াহ এমন অহংকারী জােলমেদর িব�ে� �ধু দাওয়াত অথবা অনুনয় িবনেয়র রা�া �দখানিন, 

বরং আ�াহ িকতােবর সােথ তেলায়ারও িদেয়েছন, দাওয়ােতর সােথ িকতালও ফরয কেরেছন।  
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অথ�াৎ আ�াহর রােহ যু� করেত থাকুন, আপিন িনেজর স�া ব�তীত অন� �কান িবষেয়র িয�াদার নন! আর আপিন 

মুসলমানেদরেক উৎসািহত করেত থাকুন। শী�ই আ�াহ কােফরেদর শি�-সামথ� খব� কের �দেবন। আর আ�াহ শি�-

সামেথ�র িদক িদেয় অত�� কেঠার এবং কিঠন শাি�দাতা। 

কােজই আমরা িক চাই? আমরা জুলম, িফতনা এবং ফাসাদ খতম করেত চাই। আমরা আ�াহর �ীনেক িবজয়ী করার 

মাধ�েম �ীন �িত�া করেত চাই। আমরা মুসিলম জনসাধারেণর পথ�দশ�ন, �িতর�া এবং কল�াণ চাই। আর এইসব 

ল�� অজ�েনর শরীয়তস�ত রা�া হল দাওয়াত ও িজহাদ বা দাওয়াত ও িকতাল। এই দুইিট অথ�াৎ দাওয়াত ও িজহাদেক 

আমরা অিবে�দ� এবং একিট আেরকিটর জন� পিরপূরক মেন কির, এটাই আমােদর মানহাজ, এটার িদেক আমরা 

আমােদর উ�তেক ডািক এবং এর মাধ�েমই ইনশাআ�াহ মাজলুমেদর সাহায� করা স�ব হেব, বি�তেদর এর মাধ�েমই 

আ�াহ তা’আলা অিধকার �দেবন, এর মাধ�েমই এখানকার দিলত, পীিড়ত, মাজলুম জনসাধারেণর জন� দুিনয়া ও 

আিখরােতর সফলতার রা�া আ�াহ খুলেবন এবং এই দাওয়াত ও িকতােলর রা�া উপমহােদেশর �ভতর জুলম এবং 

ফাসােদর এই কাল রাি�েক ন�ায়পরায়ণতা, িনরাপ�া ও বরকেত পিরপূণ� �ভাের পিরবত�ন করার কারণ হেব 

ইনশাআ�াহ। 

আস-সাহাব উপমহােদশঃ উপমহােদেশ িজহািদ আে�ালন একটা ল�া সময় ধের অব�াহত আেছ। আলকােয়দা 

উপমহােদেশর দৃি�েত উপমহােদেশর িজহািদ আে�ালেনর ল�� ও উে�শ� িক? 
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উ�াদ উসামা মাহমুদঃআমােদর জামা’আেতর �মৗিলক নীিত আপনােদর সামেন রাখিছ যােত �বাঝা যায় আমরা জামা’আত 

িহেসেব উপমহােদেশর িজহািদ আে�ালনেক িকভােব �দিখ। এই আে�ালন পািক�ান, কা�ীর, ভারত এবং বাংলােদশসহ 

পুেরা উপমহােদশেক ইসলামী উপমহােদেশ পিরবত�ন করার আে�ালন; আর এটা ঐ �বি�ক িজহািদ আে�ালেনর অংশ 

যা �বি�ক �ের জায়নবাদী �ুেসডার, ধম�িনরেপ� �সকু�লার, মুশিরক এবং ধম�হীনেদর �জােটর িব�ে� লড়াই করেছ।  

একইসােথ আমােদর দৃি�েত এই আে�ালন ইসলামী ইমারত আফগািন�ােনর বরকতময় অিভযােনর ধারাবািহকতা। 

 �কৃতপে�, আমােদর জামা’আত ইসলামী ইমারত আফগািন�ােনর �সনাবািহনীর মধ� �থেক এক বািহনী। 

আমােদর কােছ সবেচেয় �িণধানেযাগ� িবষয়�েলার মােঝ একিট হল ইসলামী ইমারত আফগািন�ােনর 

�িতর�া এবং এেক শি�শালী করা। আফগািন�ােনর ইসলামী ইমারেতর পতাকাতেল আমােদর সাথীরা 

আলহামদুিল�াহ লড়াই করেছ এবং আমরা পািক�ােনর মুসলমানেদরেক, উপমহােদেশর মুসলমানেদরেক 

সরাসির দাওয়াত �দই �য, তাঁরা �যন এখােন আেস এবং ইমারেতর পতাকাতেল অ�ােমিরকান �জােটর িব�ে� 

শরীয়ত �িত�ার জন� এইবরকতময় িজহােদ অংশ�হণ কের। এরপর আফগািন�ােনর বাইের উপমহােদেশর 

�ভতেরও ইসলামী ইমারেতর শ�েদর �িতেরাধ করা এবং তােদর �মাকােবলায় জনসাধারেণর �ের িজহািদ 

আে�ালন �িত�া করাও এই উপমহােদশ িভি�ক িজহািদ আে�ালেনর ���পূণ� ল��! 

 ি�তীয়ত, �বি�ক শয়তানেদর লুটতরাজ এবং ফাসােদর রা�া উপমহােদেশ ব� করা এবং তােদর জুলম �থেক 

পািক�ান, কা�ীর, বাংলােদশ, ভারত ও বাম�ার মুসলমানেদর �িতর�া করা আমােদর এই আে�ালেনর ল��! 

 একইভােব ���পূণ� আরও একিট বড় উে�শ� হল উপমহােদেশর মুসলমানেদরেক তাঁেদর অিধকার িফিরেয় 

�দওয়া, �যসব অিধকার তাঁেদর �থেক িছিনেয় �নওয়া হেয়েছ, এই অিধকার�েলার মেধ� সবেচেয় ���পূণ� 

অিধকার আ�াহ তা’আলার �দওয়া উপহার পিব� শরীয়ত।  অথ�াৎ এই জায়গার �লােকরা জািহিলয়ােতর 

অধীেন থাকেত �যন বাধ� না হয়, বরং শরীয়েতর ছায়াতেল �যন তাঁরা থাকেত পাের; একইভােব আেরকিট 

অিধকার হল �াধীনতা, মুসলমানেদর জান, মাল ও ই�েতর �িতর�া! উপমহােদেশর মুসলমানেদর এই সব 

অিধকার িফিরেয় �দওয়া আমরা িজহািদ আে�ালেনর ল�� মেন কির ...!  

আস-সাহাব উপমহােদশঃ উপমহােদেশ চলমান এই িজহািদ আে�ালেন আলকােয়দা উপমহােদশ িক ভূিমকা �রেখেছ?  

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ আমােদর জামা’আত, জামা’আত কােয়দাতুল িজহাদ উপমহােদশ, যােক সংে�েপ আলকােয়দা 

উপমহােদশও বলা হেয় থােক, �তা আমােদর জামা’আত উপমহােদেশর িজহািদ আে�ালেনর এক বড় দায়ী! আ�াহর 

অনু�েহ আফগািন�ান, পািক�ান, বাংলােদশ এবং ভারেত এই জামা’আত পুেরাপুির কায�কর রেয়েছ। আমােদর মুজািহদ 

ভাইেয়রা দাওয়াত এবং িকতােলর ময়দােন উপমহােদেশর িজহািদ আে�ালেনর ল��েক সামেন �রেখ অ�সর হে�। দুই 

ময়দােনই আ�াহর সাহায� করেছন; শাহাদাত, ���াির এবং বা�হারা হওয়া এসেবর স�ুখীন হেত হে�; িক� আ�াহর 

অনু�েহ কা�াহার �থেক ইসলামাবাদ, ঢাকা এবং িদ�ী পয�� গাযওয়ােয় িহে�র বরকতময় দাওয়াতেক এই কােফলা 

িনেজেদর র� িদেয় রিঙন কের �রেখেছ এবংআ�াহরকােছ �ত�াশা �য এসব পরী�া �থেক �ধু আমােদর জামা’আত নয় 

বরং পুেরা উপমহােদেশর িজহািদ আে�ালন ইনশাআ�াহ সফল ও শি�শালী িহেসেব �দখা িদেব।  

আস-সাহাব উপমহােদশঃউপমহােদেশর �ভতের আপনােদর �ধান শ� এবং �িণধানেযাগ� ল��ব� িক? 

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ সবেচেয় �থম ল��ব� ‘��ােদর সদ�ার’ আেমিরকা, কারণ আেমিরকা ইসলাম এবং ইসলােমর 

শ�েদর সবেচেয় বড় শ�। এর হাত মুসিলম উ�েতর রে� রি�ত, দুিনয়াভর ইসলােমর িব�ে� জােলমেদর পৃ�েপাষক 

এবং �বি�ক অত�াচারী শাসনব�ব�ার সবেচেয় বড় র�ক এবং সদ�ার। এজন� উপমহােদেশর এই ভূখ�েক আেমিরকার 

�নাংরািম �থেক মু� এলাকা বানােনা, এর ষড়য� এবং এর জুলম �থেক এই ভূখ�েক পিব� করা এবং এ জায়গা �থেক 

এর �াথ�িসি�র �েচ�ােক নস�াৎ করা আমােদর কােছ সবেচেয় ���পূণ�।  

ি�তীয় ল��ব� ভারত, �সই ভারত �য মুশিরক, লু�নকারী এবং অত�াচারী, �য কা�ীর দখল কের �রেখেছ এবং �য 

�িতিদন আমােদর কা�ীরী মা, �বান এবং ভাইেদর উপর জুলম কের যাে�। এই ভারেতর পৃ�েপাষকতায় বাংলা �থেক 
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আসাম ও �জরাট পয�� আমােদর মুসলমান ভাইেদর র� িদেয় �হািল �খলা অব�াহত আেছ। আবার এই ভারত আজ 

ইসলাম ও মুসলমানেদর িব�ে� আেমিরকা এবং ইসরােয়লসহ সম� �বি�ক শয়তানেদর িম�। কােজই বাংলােদশ, 

ভারত এবং পািক�ান বরং পুেরা উপমহােদেশ ভারতীয় সরকােরর �াথ�েক িনশানা বানােনা আমােদর ি�তীয় বড় ল��ব�!  

তৃতীয় ন�ের ঐসব শি� আমােদর ল��ব� যারা িজহািদ আে�ালেনর শ�, িজহািদ আে�ালেনর িব�ে� লড়াই করেছ 

এবং এর জন� �বি�ক কুফির শি� �থেক অথ� জমা করেছ। পািক�ােনর উপর �চেপ বসা �জনােরল, এেদর সশ� �চলা 

এবং শাসক ��ণী এর সু�� উদাহরণ। এটা ঐ আলসার যার কাজই হল িজহািদ আে�ালনেক মূল �থেক �শষ কের 

�দওয়া। যখন তারা এটা করেত ব�থ� হয়, তখন এই আে�ালনেক িবি�� করা, �বি�ক ��ােদর বশীভূত করা এবং এর 

বরকতময় ফলেক এসব কােফরেদর �কােল সেপ �দওয়া এরা িনেজেদর দািয়� মেন কের। কােজই এই জােলম িজহািদ 

আে�ালেনর এবং ইসলামী জাগরেণর িব�ে� �েত�ক মুলিহদ (নাি�ক) এবং কােফেরর বা�, এেদর কারেণই আজ 

পািক�ান দুিনয়া ভরা অপরাধী �গােয়�া সং�া�েলার কায�ে�ে� পিরণত হেয়েছ এবং আজ এেদর কারেণই এই ভূখ� 

আ�াহর শরীয়ত �থেক বি�ত এবং এখােন জুলম ও ফাসােদর রাজ� �িতি�ত আেছ।  

এখােন ল��ব� িনেয় আেলাচনা হেয়েছ, এজন� বলিছ �য, আলকােয়দা উপমহােদেশর আচরণিবিধ আলহামদুিল�াহ 

�কািশত হেয়েছ, এেত আমােদর ল�� ও উে�শ�, প�িতসহ আমােদর িজহািদ ল��ব� এবং মূলনীিত ও মানদ� িলিপব� 

হেয়েছ! এজন� সব মুসলমানেদর িবেশষভােব মুজািহদেদর, আমােদর জামা’আেতর সাথীেদরেক এবং জামা’আেতর 

বাইেরর অন�ান� �াতৃ�ানীয় অন�ান� জামা’আেতর ি�য় ভাইেদর সবাইেক এই আচরণিবিধ পড়ার জন� অনুেরাধ করিছ। 

আস-সাহাব উপমহােদশঃ আেমিরকা, ভারত এবং সােথ সােথ পািক�ানীসামিরক বািহনীেক একই সমেয় শ� বানােনা 

এবং এেদর িব�ে� লড়াই করা িক যুে�র ��ােটিজর িদক �থেক উপযু�?  

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ বা�বতা এটাই �য, আমরা পািক�ানী সামিরক বািহনীেক শ� বিল আর না বিল এরা শ� এবং 

এরা শরীয়েতর িব�ে�, �ীেনর অনুসারীেদর িব�ে�, িজহািদ আে�ালন এবং মুজািহদেদর িব�ে� লড়াই করেছ। আমরা 

জািন �য, শ�র সংখ�া কম করা যুে� সবেচেয় অ�ািধকার �পেয় থােক, িক� িনেজেদর িব�ে� লড়াইরত শ� �থেক 

�চাখ ব� কের রাখা িনেজেদর দাওয়াত, িজহাদ এবং আে�ালনেক িনজ হােত �ংস করার �িতশ�। আজ পািক�ানী 

সামিরক বািহনী এবং অত�াচারী শাসনব�ব�া, শরীয়ত এবং িজহােদর রা�ায় পুেরাপুির �িতব�ক। এজন� অিনবায�ভােব 

এই শ�েদর িব�ে� ময়দােন নামেত আমরা বাধ� হেয়িছ। এখােন আিম এটাও উে�খ করিছ �য, পািক�ানী সামিরক 

বািহনীরইসলােমর শ�তার ইিতহাস �দেখ এই বা�বতােক �কউ অ�ীকার করেত পারেবনা �য, �ীেনর িবজেয়র 

আে�ালন যত�ণ পয�� িনেজর দাওয়াতেকবাঁচােনার জন� এই সামিরক বািহনীর িব�ে� ময়দােন না নামেব, তত�ণ 

পয�� এই আে�ালন এক পাও অ�সর হেত পারেবনা এবং তত�ণ পয�� উপমহােদেশ �কান জােলেমর রা�া ব� করা 

যােবনা।  

আস-সাহাব উপমহােদশঃ বাংলােদেশর অব�া আপনার সামেন। আপিন বাংলােদেশর বত�মান অব�ােক িকভােব �দেখন? 

এবং এখানকার মুজািহদেদর জন� আপিন �কান কাজেক অ�ািধকার �দওয়ােক জ�রী মেন কেরন? 

উ�াদ উসামা মাহমুদঃবাংলােদেশরমুসলমােনরা আজ এক �াি�ল� অিত�ম করেছ। আর তাঁেদর এই অব�ার জন� 

পািক�ানী সামিরক বািহনীর ভূিমকা - জােলম, শরীয়েতর শ� এবং উ�েতর সােথ �খয়ানতকারী এই সামিরক বািহনীর 

ভূিমকা - ভারতীয় সরকােরর �থেক �কান িদক �থেক কম নয়। ১৯৭১ সােল পািক�ানী সামিরক বািহনীর ল�াজনক 

জুলম এই আ�ময�াদাস�� জািত আজ পয�� ভুলেত পােরিন। এই জািত ইসলােমর জন� পািক�ােনর অংশ হেয়িছল 

িক� ইসলােমর শ� পািক�ান সামিরক বািহনীর ষড়য� ও অত�াচার তাঁেদরেক পািক�ান �থেক আলাদা কের িদেয়েছ। 

ভারেতর এ �থেক ফায়দা �নওয়ার সুেযাগ িছল আর �সই সুেযাগ ভারত পুেরাপুির কােজ লাগায়। ফল��প, রা� িহেসেব 

বাংলােদশ পুেরাপুির ভারেতর দাস হেয় �গেছ। এখানকার সশ�বািহনী, পুিলশ, আদালত এবং িমিডয়া সবিকছু আজ 

ভারেতর ভাষায় কথা বেল এবং ভারেতর িস�া� অনুযায়ী কাজ কের; যিদও আলহামদুিল�াহ এখানকার জনসাধারেণর 

মােঝ তাওিহেদর স�ান এবং রাসূেলর (ملسو هيلع هللا ىلص) এর জন� কুরবান হওয়া �লােকরঅভাব �নই। আর এই কারেণই এরকম 
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আহেল ঈমানেদর জন� জায়গা অত�� সংকীণ� হেয় �গেছ। মূিত� এবং গ�র পূজািরেদর ল�� এই মুসিলম জনপদেক 

তাঁেদর সবেচেয় বড় মূল�বান স�দ ঈমান �থেক বি�ত করা এবং িনেজেদর পুেরাপুির দাস বানােনা। দুঃেখর িবষয় আজ 

�চার, লুেটরা, িনচ, ধম�হীন এবং মুলিহদেদর (নাি�কেদর) স�ান �দওয়া হে� আর �ীেনর অনুসারীেদর জািত, �দশ বরং 

পুেরা মানবজািতর শ� িহেসেব আখ�া িদেয় তাঁেদর উপর জুলম করা হে�। ২০১৩ সােল ঢাকার �ভতের এক �ীিন 

সমােবেশ রােত অিভযানএবং �ধু এক রােতই নীরেব এক হাজােররও �বিশ মুসলমানেক শহীদ করা; এরপর ভারেতর 

সীমাে� অবি�ত সাত�ীরা �জলার �ভতের �য়ং ভারেতর সামিরক বািহনীর পূণ�অনু�েবশ এবং বাংলােদেশর সামিরক 

বািহনীর সােথ িমেল প�ােশর �বিশ মুসলমানেক হত�া এবং তাঁেদর ঘরবািড় �ংস... হায়! ঘটনা যিদ এখােনই �শষ হত, 

িক� না এখােন �শষ হয়িন। আজ একিদেক আহেল ঈমানেদর ফাঁিস, হত�ার পর হত�া এবং ব�ী করার ধারাবািহকতা 

অব�াহত আেছ এবং অন�িদেক �ীেনর শ� মুলিহদ এবং রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর অবমাননাকারীেদর মত িনকৃ� সৃি�রা পুেরাপুির 

আ�য় ��য় পাে�।  অেনক ল�া সময় �থেক বাংলােদেশর মুসলমানেদর উপর এক যু� চািপেয় �দওয়া হেয়েছ যা 

�কৃতপে� ধম�িনরেপ�তার �চহারায় মুশিরক িহ�ুেদর ইসলাম এবং মুসলমানেদর িব�ে� যু�।এমনঅব�ায় 

বাংলােদেশর মুসলমানরা জােন �য, তাঁেদর উপর িজহাদ ফরয হেয় �গেছ। এই িজহাদ বাংলােদেশ ভারেতর ইসলাম 

দুশমিনর িব�ে� �িতর�া িহেসেব �হাক অথবা কা�ীরী এবং ভারতীয় মুসলমানেদর সাহায� িহেসেব �হাক, �েত�ক 

অব�ায় ভারতীয় সরকােরর িব�ে� দাঁিড়েয় যাওয়া আজ ফরেয আইন। এই কারেণই আমােদর জামা’আেতর কােছ 

বাংলােদশ বরং পুেরা উপমহােদেশ ভারতীয় সরকার ���পূণ� এবং বড় ল��ব�।  

আস-সাহাব উপমহােদশঃআপিন িক এখােন বাংলােদেশ আমােদর জামা’আেতর সােথ সংি�� মুজািহদেদর জন� �কান বাত�া 

িদেত চান? 

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ আিম বাংলােদেশর িনেজেদর অত�� ি�য় সাহসী মুজািহদ ভাইেদর �িত অনুেরাধ করব 

বাংলােদেশর মুসলমানেদরেক িজহােদর এই ইবাদেতর িদেক ডাকা এবং গাযওয়ােয় িহে�র এই মহান আে�ালনেক 

এখােন �িত�া করার জন� আ�াহ আপনােদরেক িনব�ািচত কেরেছন। বাংলােদেশর মুসলমানেদর �ীন ও দুিনয়ার �িতর�া 

আপনােদর উপর ফরয এবং এই ফরয আদােয় িনজ জািতেক অত�� যে�র সােথ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় িজহােদ শািমল 

ক�ন, এেত আপনারা সফল হেবন �তা আপনারা বাংলােদেশ ইসলাম এবং ইসলােমর অনুসারীেদর সাহায� করেত 

পারেবন এবং কা�ীর �থেক বাম�া পয�� মাজলুমেদর �দয়ও আপনারা ঠা�া করেত পারেবন। আপনারা আপনােদর 

হািতয়ার মুশিরক, অপিব� এবং জােলম ভারতীয় সরকােরর িদেক ক�ন যা ঢাকা এবং সাত�ীরা �থেক �� কের 

কা�ীর এবং আহমাদাবাদ বরং পুেরা উপমহােদেশর আহেল ঈমােনর শ� এবং অপরাধী, এই মুশিরক এবং িনচ শ�র 

িব�ে� অ�সর �হান ... যিদ আপনার এই রা�ায় �কউ বাঁধা হেয় দাঁড়ায় তাহেল আপনারাও িনেজেদর কােজর মাধ�েম 

এই বাত�া িদন �য আপনারা িনেজেদর িজহাদ, আে�ালন এবং দাওয়াত িকভােব র�া করেত হয় তা খুব ভাল কের 

জােনন। আ�াহ আপনােদর সাহায� ক�ন এবং আপনােদর মাধ�েম উপমহােদেশর তাওিহদ ও িজহােদর এই বরকতময় 

পতাকা সুউ� ক�ন। আিমন। 

আস-সাহাব উপমহােদশঃ আপিন বত�মান িজহািদ আে�ালনেক উপমহােদেশর ইসলামী এবং িজহািদ ইিতহােসর সােথ 

িকভােব সংযু� কেরন? 

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ ইংেরজরা যখন উপমহােদেশর অিধকাংশ এলাকা �থেক শরীয়ত �ংস কের, তখন শাহ আ�ুল 

আিযয (র) ১৮০৬ সােল এক ফাতওয়া �দন �য, উপমহােদশ আর দা�ল ইসলাম �নই, এটা দা�ল হারব হেয় �গেছ। 

এরকম ঐিতহািসক ফাতওয়ার আেলােক সাইেয়�দ আহমাদ শহীদ (র)এবং শাহ ইসমাইল শহীদ (র) এর িজহািদ 

আে�ালন �� হয়, (উলামােয় �করােমর �নতৃে� ১৮৫৭ সােল �াধীনতার আে�ালন এবং শায়খুল িহে�র (র) মত 

অন�ান� িজহািদ আে�ালনও অি�� পায়)।  

শাহআ�ুল আিযয (র) �য উপমহােদশেক দা�ল হারব �ঘাষণা কের ফাতওয়া �দন, এই ফাতওয়া আজও �িতি�ত আেছ। 

কারণ, এর সব িবষয় আজও পুেরা উপমহােদেশ আরও �বিশভােব আেছ, আজ পুেরা উপমহােদেশ �কাথাও শরীয়ত 
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�িতি�ত �নই! বরং উপমহােদেশর �েত�ক �কাণায় �কাণায় আজ শরীয়েতর শ�েদর রাজ�, উপমহােদেশর মুশিরকেদর 

বা মুলিহদেদর (নাি�কেদর) এবং �ুেসডার কােফরেদর ধম�হীন �গালামেদর শাসন। এজন� শাহ আ�ুল আিযয (র) এর 

ফাতওয়ার উপর আমল আজও ওয়ািজব। ি�তীয় কথা হল সাইেয়�দ আহমাদ শহীদ (র) যখনআে�ালন ও যু�ািভযান �� 

কেরন, �সই আে�ালন যার জন� হাজার হাজার উলামােয় �করামেক ফাঁিস �দওয়া হয় এবং �য আে�ালনেকশায়খুল 

িহ�ও (র) পের সমথ�ন িদেয়িছেলন, �তা এই আে�ালন উপমহােদেশ কখনও �শষ হয়িন, বরং এিট এই পুেরা ইিতহােস 

অব�াহত থােক। বাংলায় (বাংলােদশ) হা�ী শরীয়তু�াহ এবং িততুমীেরর উ�রািধকােররা, পািক�ােনর �গা� এলাকায় 

ফি�র এিপ, হাজী তারংযাই এবং �মা�া পাবে�র মত িবখ�াত নাম এই িজহািদ আে�ালেনর সােথ স�িক�ত। পািক�ান 

�িত�া হওয়ার পরও এই আে�ালন এখােন �গা�ীয় এলাকা�েলােত জাির থােক। শরীয়ত �িত�ার ওয়াদা যখন 

এখানকার শাসেকরা পূরণ কেরিন, তখন ফি�র এিপ (র) শরীয়ত �িত�ার দািব িনেয় আে�ালন আবার �� কেরন এবং 

এই “অপরােধ” পািক�ানী িবমানবািহনী তােদর ইংেরজ এয়ার ভাইস মাশ�াল এেলন এর �নতৃে� এই আে�ালেনর এক 

জনসমাগেমর উপর িনেজেদর �থম অিভযান স�� কের। এরপেরও এই আে�ালন জাির থােক, উ�ান পতন অবশ�ই 

এর উপর এেসেছ, আর আে�ালেনর উপর এমন উ�ান পতন হেয়ও থােক; �কান ঘটনা অথবা অব�া এই আে�ালনেক 

তার পুরেনা বুিনয়ােদর উপর নতুন ��রণার সােথ আবার উ�ীত কের! আেমিরকা যখন এখােন আেস এবং পািক�ানী 

সামিরক বািহনী িজহািদ আে�ালন এবং ইসলােমর িব�ে� �খালাখুিল �ঘাষণা িদেয় যু� �� কের এবং যখন এর আসল 

�চহারা সবার কােছ পির�ার হেয় যায় তখন এখােন মুজািহদেদর আে�ালনও নতুন ��রণা িনেয় ঐ পুরেনা বুিনয়ােদর 

উপরই ... িনজ ল��েক সামেন �রেখ আবার দাঁিড়েয় যায়, �য বুিনয়াদ সাইেয়�দ আহমাদ শহীদ (র) এর িজহািদ 

আে�ালেনর িছল ... এভােব এখােন উপমহােদেশর িজহািদ আে�ালেনর নতুন অধ�ােয়র সূচনা হয়। কােজই আমরা 

মুজািহদরা উপমহােদেশ সাইেয়�দ আহমাদ শহীদ (র) এর আে�ালেনরই ধারাবািহকতা। আ�াহ আমােদরেক সিঠক অেথ� 

সাইেয়�দ আহমাদ শহীদ (র) এর উ�রািধকার  বািনেয় িদন, আমরা �যন সাইেয়�দ আহমাদ শহীদ (র) 

এরকাি�তউপমহােদশেকইসলােমর শ� �থেক মু� করেত পাির এবং এখােন শরীয়ত �িতি�ত হেয় যায়- এসব 

আমােদরও ল��। একইভােব তাঁর (র) পথ িছল দাওয়াত ও িজহাদ আর এটা আমােদরও রা�া। এজন� আমরা 

উপমহােদেশর �ভতের ইনশাআ�াহ সাইেয়�দ আহমাদ শহীদ (র) এর িজহািদ আে�ালেনরই ধারাবািহকতা, আ�াহ 

আমােদরেক এই আে�ালেনর হ� আদায় করার �তৗিফক দান ক�ন এবং আ�াহ এখানকার মুসলমানেদর জন� 

আমােদর এই আে�ালনেকও �সয়দ আহমােদর আে�ালেনর মত বরকতময় িহেসেব �িতি�ত ক�ন। আিমন। 

আস-সাহাব উপমহােদশঃ উপমহােদশ �থেক �বি�ক ���াপেটর িদেক মেনােযাগ �দওয়া যাক। আপিন উে�খ কেরেছন 

আলকােয়দাউপমহােদেশর বড় ল�� ইসলামী ইমারত আফগািন�ােনর শি�বধ�ন। আেমিরকার আফগািন�ােন যু� সেতর 

বছের গিড়েয়েছ। আজ সেতর বছর পের আপনার দৃি�েত ইসলামী ইমারত আফগািন�ান �কাথায় দাঁিড়েয় আেছ? 

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ আজ আলহামদুিল�াহ ইসলামী ইমারত আফগািন�ােনর কােফলা সফলতার সােথ িনজ সফর জাির 

�রেখেছ, আেমিরকার �জাট হামলা কেরেছ সেতর বছর হেয় �গেছ, এই সমেয়র মেধ� যুেগর এই �ফরাউন সব ধরেণর 

শি�র পরী�া কেরেছ, আণিবক �বামা ছাড়া এর তুেন যা িকছু িছল সব িকছু �স �শষ কের �ফেলেছ, ডলারও অেনক 

খরচ কেরেছ, ��রণা �দওয়ার জন�ও অেনক িকছু সািজেয়েছ, যা িকছু তার সামেথ��র মেধ� িছল সবিকছুর পরী�া �স 

কেরেছ িক� আলহামদুিল�াহ সবিকছু ব�থ� হেয় �গেছ। আ�াহ আিম�ল মুিমনীন �মা�া উমর (র) এর তাঁর রেবর উপর 

ধারণা সত� কের �দিখেয়েছন যা িতিন ব�� কেরিছেলন �য - এরা আমােদরেক পরািজত করার ওয়াদা কেরেছ আর 

আ�াহ আমােদরেক িবজয়ী করার ওয়াদা কেরেছন, �দখা যাক কার ওয়াদাসত�। আলহামদুিল�াহ আেমিরকার ওয়াদািমথ�া 

িছল। আ�াহর ওয়াদাসত� িছল এবং সত� আেছ, আ�াহ আমােদরেক আমােদর রেবর সােথ িনজ ওয়াদারব�াপাের 

সত�বাদী িহেসেব �দখান। আ�াহ আমােদর িজহােদর রা�ায় দৃঢ়তা িদন। যােহাক, িতিন ইসলামী ইমারেতর কােফলােক, 

মুসিলম উ�েতর মুজািহদ এবং মুসলমানেদরেক িবজয় িদেয়েছন আর আেমিরকা পরািজত হেয়েছ; আজ আেমিরকার এই 

পরাজয়েক পুেরা দুিনয়া �দখেছ। 

আস-সাহাব উপমহােদশঃ আপিন বত�মান পিরি�িতেক িকেসর িভি�েত আেমিরকার পরাজেয়র সমাথ�েবাধক মেন কেরন?  
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উ�াদ উসামা মাহমুদঃ আেমিরকা িকছু ল�� সামেন িনেয় এখােন এেসিছল, তার এখােন আসার িকছু উে�শ� িছল, ঐসব 

ল�� ও উে�শ� িক অিজ�ত হেয়েছ? �স�েলা িক অিজ�ত হেয়েছ; আজ �স �কান নতুন কথা বলা �� কেরেছ নািক 

আজও �স তার পুরেনা কথার উপরই রেয়েছেযখান �থেক �স তার এই যা�া �� কেরিছল? বা�বতা হল এই �য, 

আেমিরকা তার ল�� অজ�েন পুেরাপুির ব�থ� হেয়েছ।  

আস-সাহাব উপমহােদশঃ আফগািন�ােন আেমিরকার �জােটর ল�� িক িছল? আর যিদ আেমিরকা িনজ ল�� অজ�েন ব�থ� 

হেয় থােক তাহেল তার এই ব�থ�তার ফলাফলিক? 

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ �থম ল�� িছল িজহািদ আে�ালনেক এবং এই তািলকার শীেষ� ইসলামী ইমারত এবং 

আলকােয়দােক �ংস করা। িক� িজহািদ আে�ালন িক �শষ হেয়েছ? আলহামদুিল�াহ, আফগািন�ােন এই আে�ালন 

আজও �িতি�ত আেছ, মুজািহেদরা আিম�ল মুিমনীন শায়খ �হবাতু�াহ (হািফযা��াহ) �নতৃে� ঐক�ব� ও ঐক�মেতর 

উপর আেছ। িজহািদ কােফলা শি� �থেক শি�শালী হেয়েছ, অেধ�েকর �বিশ আফগািন�ান মুজািহদেদর িনয়�েণ, িবজেয়র 

পর িবজয় হে�, মুজািহদেদর িনয়�েণ থাকা এলাকায় অ�ােমিরকান সামিরক বািহনী এবং �চার লুেটরােদর িনেয় গিঠত 

এেদর �য �ানীয় এেজ�, আফগানসামিরক বািহনী আেছ, তারা আজ পা �ফলার জায়গা পাে�না। সবেশষ উপায় এেদর 

কােছ রেয়েছ �বামাবষ�ণ; িক� �বামাবষ�ণ কের �তা আর ভূিম দখল করা যায়না। শাসন করার জন� ভূিমেত নামেত হয় 

এবং এটা এেদর সােধ�র মােঝ �নই। এরপর এটাও �দখুন,�যিজহািদ আে�ালনেক কা�াহার এবং �তারােবারাহেত দাফন 

কের �দওয়ার জন� আবরাহার এই বািহনী এেসিছল, �সই বরকতময় আে�ালন পুেরা দুিনয়ােত ছিড়েয় পেড়েছ এবং 

ছায়াবান বৃ� হেয় পূব� ও পি�েম �বশিকছু ভূখে� আহেল ঈমানেদর অ�র এবং �চাখ শীতলকারী হেয় �গেছ। আজ 

আেমিরকার সামেন �ধু আফগািন�ান �নই, বরং ইেয়েমন, �সামািলয়া, িলিবয়া, িসিরয়া, িতউিনিসয়া, আলেজিরয়া, মািল 

এবং উপমহােদশসহ পুেরা দুিনয়ায় আলহামদুিল�াহ কুফির শাসনব�ব�ার িব�ে� এই িজহািদ আে�ালন �িতি�ত এবং 

আ�াহর অনু�েহ আরও �শ� এলাকার উপর আজ �তৗিহেদর পতাকা পত পত কের উড়েছ।  

ি�তীয় ল�� িছল শরীয়তেক �শষ কের �ফলা ... �থম কথা শরীয়ত �শষ করার িক দরকার িছল? শরীয়েতর সােথ 

শ�তা �কন? কারণ, �যখােনশরীয়তহেবেসখােনআ�াহরদাসৈতিরহেব, 

�সখােনজুলেমর�িতঘৃণাএবংন�ায়পরায়ণতার�িতভালবাসাহেবএবংেসখােনএেদরঅ�তায়পূণ�শাসনব�ব�াএবংপচা-

গলাসং�ৃিতর �িত ঘৃণা জ� িনেব। এজন� এরা দুিনয়ার �কান �া�ের শরীয়ত সহ� করেত পােরনা। যােহাক আেমিরকার 

এখােন আসার একিট ল��ও িছল শরীয়ত �ংস করা। এখন িক শরীয়ত �ংস হেয় �গেছ? এেদর �নাংরািম আর 

শয়তািনেত ভরা সং�ৃিত িক এখােন চালু হেয়েছ? আজও �যসব এলাকায় মুজািহদেদর �মতা আেছ, আলহামদুিল�াহ 

�সখােন শরীয়েতর উপেরই আমল হে�, কুফেরর �িতকর শাসনব�ব�া �নই, এেদর পি�মা সং�ৃিতর �য �নাংরািম, 

এ�েলার নাম িনশানাও আপিন �কাথাও পােবননা ... এটা �ধু এখােন আফগািন�ােনর অব�া নয়, বরং �যসব এলাকায় 

আ�াহ মুজািহদেদর িবজয় িদে�ন, �সখােন আপিন শরীয়েতর�� বা�বািয়তহেত �দখেবন।  

আেমিরকার হামলার তৃতীয় ল�� িছল জনসাধারণেক দাস বানােনা ... যােত আেমিরকা যােক ভাল বেল জনসাধারণও 

তােক ভাল মেন কের এবং যােক আেমিরকা খারাপ বেল, জনসাধারণও তােক খারাপ বেল। এখানকার জনসাধারণ িক 

এই দাস� কবুল কেরেছ? আলহামদুিল�াহ এখানকার মানুেষরা আজ মুজািহদেদর জন� জীবন �দয়, তারা মুজািহদেদর 

িনেজেদর জান, মাল ও �ীেনর র�াকারী মেন কের। আরিনজ �ীন ও পিব�তার শ�েদরিব�ে�আ�ময�াদাস��মুজািহদ 

এইজনতারশ�তাও সব সময় আপনার দৃি�েত আসেব। 

এই জােলমেদর চতুথ�ল�� িছল িনেজেক িনরাপদ বানােনা, অথ�াৎ এই জােলমরা জুলম �থেক িনেজেদর হাত �তা �খেবই 

না, আফগািন�ান �থেক িফিলি�ন, িসিরয়া ও ইেয়েমন পয�� আমােদর মা, �বান, ভাই এবং বা�ােদর �তা হত�া করেছ 

িক� এসব িকছুর পরও এরা িনেজেদরেক �িতর�ার �� �দেখ। আজ আলহামদুিল�াহ আেমিরকা এবং এর িম�রা 

আেগর �থেক �মােটও �বিশ িনরাপদ �নই; সেতর বছর পার হেয় �গেছ এবং এরপেরও আজ এেদর সামেন বড় চ�ােল� 

হল িনেজেদর �হফাজত করা। বােজেটর এক বৃহদাকার অংশ এরা িনেজেদর এবং িনেজেদর িম�েদর �িতর�ার জন� 
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খরচ করেছ িক� এরপরও তােদর িনউওয়াক�, ম�ানেচ�ার এবং প�ািরস �সই আ�েনর িশখা ও তাপ �থেক র�া পাে�না 

�যই আ�ন এরা আমােদর ঘের লািগেয়িছল। 

কােজই এটা ব�থ�তা আর ব�থ�তা, যা �দেখ অ�ােমিরকানরা ভেয় �ি�ত ও উি�� হেয় �গেছ, এেদর কােছ আজ এমন 

�কান কাড� �নই যা তারা ব�বহার কেরিন, একজন আহা�ক ব�ি�র ��িসেড� হেয় যাওয়া এই মানিসক অব�ার 

সিত�কার িচ� ফুিটেয় �তােল। �কাথায় �সই আেমিরকা যার ��িসেড� �যখােনই �যত, �সৗভােগ�র আশায় সবাই তার 

সােথ িমিলত হত আর �কাথায় আজেকর আেমিরকার ��িসেড� �য িনজ �ান সামলােনার জন� িনজ িম�েদর কােছ এক 

এক পয়সার িহসােবর কথা বেল, জাতীয় বােজেট কাটিত আর সবার আেগ আেমিরকার ��াগান িদেত থােক। কাল 

আেমিরকার �বি�ক রাজনীিতেত রািশয়ার হ�ে�প সহ� হি�লনা আর আজ কুফির এবং ইসলােমর যুে� এই রািশয়া 

�থেক লুিকেয় এবং �কােশ� সাহায� িনেয় যাে�। 

এসবই এটাই �মাণ কের �য আেমিরকা এখন ঐ আেমিরকা �নই, এর পরাজয় সু�� আলহামদুিল�াহ। আেমিরকার এই 

পরাজয় এখন �ধু মুজািহদেদর কথা নয়, বরং আেমিরকা এবং এর িম�েদর কাছ �থেকই এই পরাজেয়র �ীকৃিতর কথা 

�না যাে�। 

আস-সাহাব উপমহােদশঃ �তা এই অব�ায় আপিন িক এটা �ত�াশা কেরন �য, আেমিরকা িনকট ভিবষ�েত মুসিলম 

উ�েতর উপর অপরাধ চািলেয় যাওয়া �থেক িবরত হেয় যােব?  

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ না আেমিরকার িনয�াতেনর িফিরি� অেনক ল�া, এখন যিদ �স িপছু হটেত চায় তবুও এর অন�ায় 

অত�াচােররপিরণামএর িপছু �নেব। িনেজর �ংস আেমিরকার দৃি�েত আসেছ, এজন� এর �বাধশি� আরও কেম �গেছ, 

এক আহা�ক মানুষেক ��িসেড� বানােনার পর �যভােব �স ইেয়েমন, িসিরয়া ও আফগািন�ােন জনসাধারেণর বসিতর 

উপর �বামাবষ�ণ কেরেছ, তা এর �বাধশি�র কমিতরই ইংিগত। আর �বল স�াবনা আেছ �য িনেজেদর 

এরকমেবাধশি�র অভাব �থেক �স এমন পদে�প িনেব যা �থেক িনকট ভিবষ�েত এেক ভুগেত হেব। 

তেব হ�াঁ, এর আেগর এবং এখনকার যুে�র মােঝ পাথ�ক� আেছ! �থেম ইসলামী িব�েক িবজয় করার জন� আেমিরকা 

লড়াই করিছল আর এখন �স িনেজ �ংস হেয় যাওয়ার ভেয়, িনেজেক বাঁচােনার জন� লড়াই করেছ; �থেম �স িনেজর 

শি� এবং কায��েমর মাধ�েম সবিকছু করার দািব করত িক� আজ �স িনেজর শি�র সীমাব�তা এবং িনেজর পরাজয় 

অনুভব করেছ! আ�াহর কােছ আশা রািখ িনেজেক িনরাপদ ও র�া করার ভাগ�আেমিরকার হেবনা; মুসিলম উ�েতর 

কুরবািন এবং িজহােদর আঘােতর িনেচ তিলেয় আেমিরকা �ংস হেব ইনশাআ�াহ।    

আস-সাহাব উপমহােদশঃ আেমিরকার এই পরাজয় এবং আ�াসেনর �েচ�াফেল মুসিলম উ�েতর উপর িক �ভাব 

পড়েছ? 

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ বা�বতা এই �য আজ মুসিলম উ�ত িজহািদ আে�ালেনর �চহারায় স�ান, �গিত এবং িবজেয়র 

�য সফেরর িদেক পদাপ�ণ করেছ, এটা �কান �ছাট খাট ঘটনা নয়, এটা একটা বড় ঘটনা, এটা �েত�ক মুসলমােনর 

অনুভব হওয়া জ�রী। দুইটা যুেগর একটু তুলনা কের �দেখন, একটা যুগ িছল যখন শরীয়ত �িত�ার সব আশা ন� হেয় 

িগেয়িছল, সব িদেক জুলম ও ফাসােদর রাজ� িছল, এই শয়তানেদর তজ�ন গজ�ন চরেম িছল, পিব� ভূিম এবং 

মুসলমানেদর অন�ান� অিধকৃত ভূিমর �াধীনতার জন� এমন �কান বড় শি� উ�েতর জন� িছলনা, �বি�ক জােলম 

শাসনব�ব�া পুেরাপুির উ�তেক �াস কের �ফলিছল; �যখােন �চাখ যায় �সখােনই �দখা যাি�ল পি�মােদর আশীব�াদপু�, 

পািলত শাসকেগা�ী এবং তােদর র�ক এবং �গালাম বািহনী; মুসলমানেদর �ীন এবং দুিনয়ােক এই জােলমেদর হাত 

�থেক বাঁচােনার জন� �কান শি� িছলনা। তাই একটাযুগ িছল যা িছল হতাশার যুগ, অবনিতর যুগ, পতেনর যুগ। আর 

এখন আজেকর এই যুগ যােত উ�ত পুেরা স�ােনর সােথ উ�ত িহেসেব শ�র �মাকােবলা করেছ, দৃঢ়তােদখাে� এবং 

শ�রাও িনেজর বানােনা ময়দােন সুিবধাজনক অব�ােন �নই বরং এমন যুে�র ময়দােন দাঁড়ােনা যার কারেণ দুিনয়ার এই 

�গালামেদরও জান চেল যাে�! �সই ময়দান যা �থেক বাঁচার জন� �বি�ক কুফর কত িকছু ব�য় করেছ, মুসিলম উ�েতর 
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মােঝ িক রকম ব�ি��, িচ�া এবং আে�ালন এরা সামেন িনেয় আসল যােত মুসলমান িকতােলর ময়দােন নামার আেগ 

�থেম যায়; িক� এইসব ষড়য�, রাজৈনিতক �েচ�া সব �মহনত ব�থ� �মািণত হেয়েছ। আজ এসব িকছুর পরও উ�ত 

িজহােদর ময়দােন দাঁিড়েয় আেছ। এসব জােলমেদর িব�ে� এই ময়দােন আর �ক �মাকােবলা করেছ? �সই সামিরক 

বািহনী �তা �নই �য �বতন, �ট এবং উ�িতেক িনেজর জীবেনর ল�� মেন কের, ওরা সবাই �তা আজ এই জােলমেদর 

�গালাম হেয় মুসলমানেদর িব�ে� লড়াই করেছ। এেদর �মাকােবলায় ঐসব বীেররা দাঁিড়েয় আেছ যারা উ�তেক লুট 

করেছনা বরং উ�েতর কল�ােণর আশায় িনেজর সবিকছু এই উ�েতর জন� ব�য় কের যাে� ... আলহামদুিল�াহ শরীয়ত 

�িত�ায়, �াধীনতা এবং স�ান এবং ইসলােমর উদেয়র �� আজ �ধু �� নয়, বরং আলহামদুিল�াহ �বি�ক িজহািদ 

আে�ালেনর �চহারায় এসব �� আজ বা�বায়েনর পেথ।  

আস-সাহাব উপমহােদশঃ আপনার দৃি�েত �বি�ক কুফেরর �মাকােবলায় মুসিলম উ�েতর এই সফলতার কারণ িক? 

উ�াদ উসামা মাহমুদঃ আ�াহর উপর ভরসা এবং শরীয়ত বিহভূ�ত সম� পথ ও প�া �ছেড় আ�াহর িকতােবর �দওয়া 

শরীয়ত স�ত প�া�হণ করা এই সফলতার �থম কারণ। আজ অিধকার আদােয়র জন� �য “আইিন” এবং “গণতাি�ক” 

প�ার কথা বলা হয়, এ�েলা সব কুফেরর কুৎিসত, শয়তানী প�া। এ�েলার মাধ�েম আেগও কখনও মুসলমানরা 

তােদরইসলামী অিধকার পায়িন, আর না ভিবষ�েতও তারা অিধকার আদায় করেত পারেব। �ীিন জামা’আেতর �যসব 

ভাইেয়রা যখন এবং �যখােন এসব প�া অবল�ন কেরেছ, তারা সবাই পথ হািরেয় িদেশহারা হেয় �গেছ। যখন আমরা 

এই কথা বিল তখন আ�াহর শপথ এেদর �িত আমােদর সহমিম�তা এবং কল�াণকািমতার উপর িভি� কেরই এরকম 

কথা বিল। আমােদর আফেসাস �য এই জামা’আত�েলা এসব প�া অবল�ন কের িনেজরাও �ীন �থেক দূর হেয় �গেছ। 

আজ অব�া এমন �য শরীয়ত �িত�ার জন� সিত�কার �েচ�া �তা ব� দূেরর কথা, �ধু শরীয়ত �িত�ার দািব করার 

জায়গাও গণত� এেদর �দয়িন। অথ�াৎ অতীেত �যখােন �থেম শরীয়ত �িত�ার নােম �দশজুেড় আে�ালন চালােনা �যত 

এবং অন�ায় অ�ীলতােক ব� করার জন� গণিবে�াভ ও �িতেরােধর �নতৃ� �দওয়া �যত, আজ এসেবর জায়গায় 

গণতাি�ক অিধকার এবং মানবািধকার অথবা নামসব�� রা�ীয় বা জাতীয় �ােথ�র মত অ�� এবং বািতল পিরভাষার 

�হৈচেতা অবশ�ই করা যাে�, িক� জািহিলয়ােতর িব�ে� ইসলােমর �িতেরােধর �য �েয়াজনীয়তা তার জন� �কান সাথী 

আপিন পােবননা। বা�বতা এটাই �য, আমর িবল মা�ফ (সৎ কােজর আেদশ) এবং নািহয়ািনল মুনকার (অসৎ কােজর 

িনেষধ) এবং আ�াহর জন� ব�ু� এবং শ�তার মত ফরয�েলা এই প�ার মূলনীিত অনুযায়ী বািতল িহেসেব গণ� হয়। 

তাহেল এই পথ ও প�ার মাধ�েম �কান কল�াণ আসেব? রািশয়ার পরাজয়, ইসলামী ইমারেতর �িত�া এবং এর 

বরকতময় কােফলার ধারাবািহকতা এবং িবজয়; একইভােব দুিনয়ার অন�ান� জায়গায় িজহািদ আে�ালন ছিড়েয় যাওয়া 

এবং এর সফলতা, শরীয়ত �িত�ার �� বা�বায়ন – এসব সফলতার �থম কারণ এসব শরীয়ত বিহভূ�ত পথ �ছেড় 

নবুয়�তী মানহায, শরীয়ত স�ত প�া, দাওয়াত ও িজহােদর মানহাযেক দাঁত িদেয় আঁকেড় ধরা �মািণত হেয়েছ। 

ি�তীয় কারণ, ইসলামী িব�েক দখল কের রাখা রা�ীয় বািহনীর �গালামী �থেক িজহািদ আে�ালনেক �াধীন করা। এসব 

বািহনী �তা �বি�ক কুফির শি�র দাস এবং শরীয়েতর সবেচেয় বড় শ�, এেদর জীবন মরণ �� �থেক �শষ পয�� 

দুিনয়ািব �ােথ�র কারেণ হেয় থােক, এজন� এেদর িনয়�ণ �থেক িজহািদ আে�ালনেক মু� করা অত�� জ�রী িছল। 

অতীত অিভ�তা এই বা�বতাই বুিঝেয় িদি�ল �য, এসব বািহনীর হােত িনেজর লাগাম �ছেড় �দওয়া িজহািদ 

আে�ালেনর ব�থ�তারই সমাথ�েবাধক; উপমহােদশ �থেক আরব িব� পয�� ইিতহাস এই িশ�াই �দয়। এজন� এখন 

িজহািদ আে�ালন এসব বািহনীেক িনেজেদর অবল�ন বানায়িন এবং িনেজেদর লাগাম িনেজেদর হােতই �রেখেছ। 

তৃতীয় কারণ, �বি�ক কুফেরর মাথা আেমিরকার উপর আঘাত করা এবং সবিকছু সহ� কের এই যুে�র ময়দােন িটেক 

থাকা �মািণত হেয়েছ। আেগ �স সুরি�ত িছল, এই পাপাচারী, এই জােলম এবং �খয়ানতকারী দুশমন দূের বেস 

িনেজেদর এেজ�েদর মাধ�েম মুসিলম উ�েতর উপর জুলম করত। এর িনেজর এসব জুলেমর জন� �কান মূল�ই িদেত 

হতনা, িক� এখন িনেজেক র�া করার জন� এেক িনেজরই জান ও মাল যুে�র আ�েন ঢালেত হে�।  
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এগার �সে��েরর বরকতময় হামলা জােলমেদর এবং বল�েয়াগকারীেদর �মাকােবলায় মাজলুমেদর যু� এক সফল 

প�িত এবং এক �ভাবশালী দাওয়াত িহেসেব �মািণত হেয়েছ। এই দাওয়ােতর উ�ের লা�ােয়ক বেল উ�ত দাঁিড়েয় 

�গেছ, যার ফেল আেমিরকার জন� িনেজেক সুরি�ত খাঁচার মােঝ লুিকেয় রাখা মুশিকল হেয় �গেছ।আলহামদুিল�াহেখাদা 

হওয়ার দািবদার আেমিরকা আজ �খাদার মুজািহদেদর সামেন িনেজেক এেকবাের অ�ম িহেসেব �দখেছ। আ�াহর কােছ 

�ত�াশা, আ�াহ চায় �তা আেমিরকা আরও িকছুিদন িজহােদর আঘােতর িনেচ থাকেব এবং িজহােদর অব�াহত আঘােতর 

ফেল আেমিরকার পতন হেব ইনশাআ�াহ।  

একইভােব এটাও আপনােদর সামেন হওয়া জ�রী �য, আেগ আেমিরকা ইসলামী িবে� িপেছ বেস িনেজর এেজ�েদর 

মাধ�েম কাজ করাত ... এসব এেজ�রা �ধাঁকার মাধ�েম িনেজর �গালামী এবং �নাংরািমর উপর পদ�া �ঢেল রাখত ... 

িনেজেক উ�েতর নায়ক িহেসেব �দখাত, িক� আেমিরকার উপর আঘােতর কারেণ যখন আেমিরকা �খালাখুিলভােব 

সামেন এেস �গল, তখন এর �গালাম বািহনী এবং �নকাবধারী শাসকেদর �ঘাষণা িদেয় কুফর এবং ইসলােমর মােঝ �য 

�কান একিট তাবুেক িনব�াচন করেত হল, ফেল মুসলমানেদর শ� ও ব�ুেক সনা� করা সহজ হেয় �গল! 

চতুথ� কারণ িছল, আজেকর িদেনর িজহািদ আে�ালন হ�প�ী আেলমেদর �থেক িনেদ�শনা িনে� এবং সােথ সােথ এটা 

িনেজেক িবগত ইসলামী আে�ালেনর ধারাবািহকতা মেন কের, যার ফেল অিভ�তা �থেক এই আে�ালন কায��ম 

িশখেত �পেরেছ এবং শ�র চাল এবং ষড়য�েকও বুঝেত িশেখেছ, আলহামদুিল�াহ। এই �েণর কারেণ আ�াহ এেক 

পাকােপা� বািনেয়েছন যােত উ�েতর �ভতের এর মূল মজবুত হেয়েছ এবং এটা িফতনারও �মাকােবলা করেত পারেছ। 

আজ “জামাতুত �দৗলা” এর িফতনা আমােদর সামেন, িকভােব িজহািদ আে�ালন এই পথ�� িচ�া এবং ফাসােদর 

তুফােনর �মাকােবলা কেরেছ এবং িজহাদেক �ংস হওয়া �থেক বাঁিচেয়েছ তা আমােদর কােছ সু��।   

আলহামদুিল�াহ, এই চার কারণ িছল বািহ�ক, যিদও সবেচেয় বড় �থম এবং আসল কারণ হল আ�াহর উপর ভরসা, 

শরীয়েতর অনুসরণ, সাহােয�র জন� �ধু আ�াহর িদেক তাকােনা এবং এরপের অদৃশ� �থেক আ�াহর সাহায�। 

আলহামদুিল�াহ সফলতা িছল এবং সফলতার িদেক, শরীয়ত �িত�ার িদেক, �াধীনতা, স�ান এবং উ�িতর িদেক এখন 

এই সফর ইনশাআ�াহ জাির আেছ! আর এজন� আমােদর �থম �থেক �শষ পয�� আ�াহর �কিরয়া আদায় করা দরকার, 

এই রা�ায় আমােদর পথ �দখােনার জন� িনেজেদর রেবর �কিরয়া আদায় করা দরকার।    
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অথ�াৎ সম� �শংসা �সই আ�াহর িযিন আমােদর �হদােয়ত িদেয়েছন; আর আ�াহ আমােদর �হদােয়ত না িদেল আমরা 

�হদােয়ত �পতাম না। 

আ�াহ তা’আলা আমােদর সবাইেক, পুেরা উ�তেক, িনেজর স�ি�র রা�ার উপর দৃঢ়তা িদন। আিমন। 

আস-সাহাব উপমহােদশঃদশ�কবৃ�, জাযাকুমু�া� খায়রান। আমেদর পরবত�ী পব� ইনশাআ�াহ কা�ীেরর িজহাদ এবং 

কা�ীেরর �াধীনতার আে�ালেনর উপর হেব। �সই পেব� ইনশাআ�াহ জামা’আত আলকােয়দা উপমহােদেশর কা�ীেরর 

িজহােদর ব�াপাের অব�ান এবং আচরণিবিধর উপর আেলাচনা হেব, �স পয�� অনুমিত চাি�, আ�াহ আপনােদর সবাইেক 

উ�ম �িতদান িদন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতু�।   




